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ВАШИНГТОН. — Президент Рузведт ЧІДбув 
низку 
мінісграційними урядниками в „справі тлянів адмі 
ністрації щодо нових законів, що мають бути пред-
ложені новій сесії конгресу.. 

З цих конференцій виходить, що президент не 
буде домагатись ухвалення нових податків. Одначе 
він буде домагатись ухвалення ще раз закону діро 
податки на фабрики, що тратить обовязуючу силу 
30-го червня. 

Далі президент дав до зрозуміння, що він ду
має добиватися продовження існування Рекон-
стр\кціиної Фінасової Корпорації принаймні" на 
один рік. 
МІЖНАРОДНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ПРО ЕКОНОМІЧ

НІ СПРАВИ. 
БУЕНОС АЙРЕО (АрГеїітина^т^ПостІЙний ко

мітет Міжамериканської Конференції для Одержан
ня Миру приняв пропозицію делегації Злучених 
Держав, щоб у міждержавній торговлі трактувати 
кожну державу однаково. 

Американська делегація предложила .теж по
станову, щоб ніяка держава не Оточувалася надзви
чайними обмеженнями перед заграничною торго-
влею, і цю пропозицію теж принято в комітеті. 

Ці пропозиції будуть піддані під голосуван
ня на пленарнім засіданню конференції, що відбу
деться наступної середи. Це відані буде остання се
сія конференції, бо агенди конференції вже вичер-

ЖЕРТВИ ЕСПАНСЬКШ 
РЕВОЛЮЦП. 

ЄПНСКОІІ Тодедд, кардинал 

ПРИЗНАВСЯ ДО OEMАН-
CTfcA. 

Аіш^йл^ Пекфаро ixpifwaf^. 
конференцій з провідниками конгресу й а д - J ^ a e , НФ перебуває тепер у ся щ федеральнім fy i i в \Ьо 
„..:.и...,і.,.. .mawnui /mu. п л п ^ п . п я л и ; п л„-і.і Ріши каже, шо лосі в ЕсПЙНІТ Иорку, що ти узяв від феде-Р-иЦ каже, що. дреі в Еспавії 

згинули ЯКИХ мілірн реіб. Y?H. 
^Р^ШР' Щ0 оборрнірє тради
ції есланськргр народу, давно 
дав би ерец; раду з срція4істич-
но-крмуїнстичнок) язірю, го-
варив і^рдинад, якби не знач
на по^иц Москви для еспан-
сь,кмх дівих. 

ЛЄТЧИНА КЛТАСЩ^Д. 
Летннче підприємство „Ве

стерн Ер Лайн" припускає, шо 
літак, що пропав оноді з 3 пі-
льотами й 4 пасажирами без 
сліду, певно покінчив трагічно 
та що ні одна особа з того 
літака не осталася при жит
тю. 

ШТУЧНИЙ СОН ПАСАЖИРІВ 
ЗАЛІЗНИЧОГО ПОЇЗДУ. 

паш. 

ГОДЯТЬСЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВОБІТТЯ. 

ПРОТИ БЕЗ-

ТРЕНТОН ( Н ю - Д ^ е р з і ^ - І^овідни^ релу-
Олнканці̂  і^я^їократїв у сенаті ^тейт^асйи^еґісля-
тури згодилися підпирати згідно проект закону про 
винагородження робітників.: н^ випадок безробіття, 
котрий буде предложений на спеціяльній сесії легї-^ 
слятури в понеділок. Проект наслідує закон стей-
ту Ню Йорк про цю справу. 

СТРАЙК У ФАБРИКАХ СКЛА. 
ВАШИНГТОН. - Тут має зібратися конферен

ція Комітету для Промислової Організації й пред
ставників юній робітників у фабриках скла, що вий
шли на страйк. . 

Тимчасом підприємство „Либі-Овенс-Форд |лес 
Ко." почало проти страйкарів газетну пропаганду. 
В першім випуску підприємство закидає провідни
кам юнії, що воно укриває перед суспільністю факт, 
що робітники цього промислу дістали недавно під-
вишку заплати. 

З заяви виходить теж,, чшн ва^киии иеи страйк 
фабрики екда для автомобілевих фабрик. Два під
приємства для виробу автомобілевих щиб^ себто 
„Питсбурґ. Плейт Глес Ко." та „ЛиШгОвенс-форд 
Ґлес Ко.^ виробляють коло 9Q?7o усього шибового 
скла в краю та коло 85у0 

скла. І f -

До переділу третьої кляси 
залїзлнчо.го поїзду, що їхав з 
Бидґощі до Варшави, всіли 
ніччіо" в Кутні два панки, і за
курили папіроси, ^ід диму я-
кнх - попали всі пасажири ці
лого вагону в глибокий сон. 
Тоді згадані панки ограбули 
всі^ з готівки і клунків, а самі 
втекли на найближчій стації. 

ЗАДЦСЦЬ, ^Л|БА. 
Прн, металюргічному заве

денню ім. Кірово в Сталіні по
встала одна, з найбільших о-
ранжерій совєтської України, 
яка, як про це пишуть,київські 
,Дісгі", цригртоіияг б̂ НН) Ж0И-1 

зантем для роздачі робітни
кам у день свята революції. 

ПАНА ЕКСКОМУНІКУб F P E K Q ^ T f ^ t f b ^ 
сьящщщь, 

БРИДЖПОРТ (Конетикот). - Моріс Мек-
Оліф гартф'ордський рймо-католнцький єпископ, 
повідомив усіх католицьких священиків у місті, що 
папа Пій ХІ-тйй екскомунікував о. Ореста П. Чор-
нока, пароха греко-католицької церкви, св. Івана, та 
5 інших священиків „карпато-руского обряду , що 
є в унії з Римрм-. \-"л - .„ t, 

Крім о. Чорнока екскомувікованг. р. іреній Дол-
гий з Перт Амбою, Ню Джерзі; о. Стефан Варзаліи, 
о. Константйн Авроров, о. Петро Молчани й о. Іван 
Сорока, т а мають парохії в Пенсилвенїі. 

За причину еяскомунікацїі подано .те, що ці 
священики, зірвавши звязки з єпископом Такачем, 
вибрали о. Чорнока адмшістратором „карпато-рус-
кої греко-католицькбі церкви в Злучених Дег)жаг 

вах". Воротьба між о. Чорнокрм і товаришами та 
єпископом Такачем ведеться вже кілька літ та обер
тається найбільше коде питання целібату; єпископ 
Такач відмовляється висвячувати жонатих свяще
ників. 
СВЯТКУЮТЬ ПАМЯТЬ ВИНАХІДНИКА ЛГГАКД. 

ДШТОН (Огайо).-Представники ріжнцх детг 
ничих організацій і уряду відсвяткували, тут урр-
ЧИСТО ЗЗгТЮ рІЧНИЦм) ПерШОГО, Лету ЛЮДИНИ В ПОг 
вітрю машиною,, тяжчрю від повітря. 

З двох братів Райтів, що придумали ту маши
ну, лишився при життю Орвил Вайт. Вилбер. раф? 
помер у-1912-тім році. Звісні летуни ЗЛОІКИЛИ на 
його гробі вінок. 

банкам цре 
Суддя за-

півтрра, року 

рал.ьного уряду 49 розичок на 
поправу Домів, |прдаючн при 
тому урядові' 
ріжні фальшиві 
судив його на 
вчзннш 

ЗАСУД НА ПОЧТОВИХ 

Окружний суд у Варшаві за
судив Е. Вітрдіні. на півтора 
ррку, Т. фщл щ ,два роки' й Ц-
Ґжелукрврькрго ша в місяців 
вязниці за те, піо вони ак у-
рядовиі ррчти, .вимушували 
^ ч ^ ' Й АриДі^фвада лнсто-
Нршам т. зр. ліпших районів. 

ЛЮБОВ НЕ ЗНАЄ МЕЖ ВІЮ/. 

Незвичайна пара станула пе
ред щівтдрем в Устю під Поз-
нанеи. Він має 84 роки, а вона 
27.' 

І 

ДИТИНУ ВИСЛАЛИ ЯК 
ПАКУНОК. 

Досі., неяувшшй випадок 
трапився останніми часами на 
.польській залізниці. Перед 
кількома роками виемігрував з 
Польщі . до , Франції якийсь. 

у ^ ь о г о ^ е т о м о б і л е в О г о ІВавжиняк. Там ̂ друживед й 
дочекався дитини. А що. Вав-

захисту за оплатою 170 фран
ків. Врешті рішили переслати, 
дитину до діда в Лодзі,, а щрб 
оминути завеликих коштів, на
дали. її як. пакунрК' Живою 
пачкою опікувалися по дорогі 
кондуктори. Коли доїхали на 
дінцевий двірець, начальник 
стації повідомив діда, що при 
був до нього живий вантаж. 

' ч -А . ,- ! -
ЗАДОВГЕ ПЕРЦЕ В ДАМ
СЬКОМУ КДПЕЛЮІПИКУ. 

НЕ ЗАЛИШАТИ ЛІТЕРІ БЕЗ 
ОПІКИ 

В Границях пі; Краковом 
занадилися на (иєрть троє 
дітюцо^ Q. Кураї оврї, жінки 
селиицна. ІУЦтн залишила їх у 
замкненРМУ помешканню. Щг\г 
н^нз̂ алн до, гцраюярї г̂ ені ср-
доми. ІВід диму діти зачадили-
с^. Мати застала три трупи. 
4|ти'мали 5, 3 і niBTpRa ррку. 

СКУПАЛА СВОЮ ПРИЯТЕЛЬ
КУ в окіюпі.; 

В захисті для немовлят у 
Вк^ьні щдчас. купадня дітей 
посварилися' дві доглядачки, 
Яцевичівна й Васіл^вська. Ва-
сілевсьі^а кнцула свою прия
тельку до ванни з окропом та 
ще й. тримала й- в кипятку, 
так, що Яцевичівна втратила 
свідомість. Аж надбігли люди 
й... відігнали Васілєцську від 
ванни, а жертву видобули з 
водч, Ряна тяжко прпарена. 
^то знає, чи навіть щиздоро. 
віе. 

ВІДРІЗАВ НІС ЖІНЦІ. 

В мадярському.. місті Со.т-
мар відбувся процес проти ци
гана Ол. Варти. Його обвину
вачували за те, що він відрі: 
зав своїй, нешлюбній. „ жінці 
кінець коса, Жінка цигана Вт-, 
ля Шліс благала.суд. щоб му 
ж а не засуджували. Вона живе 
з ним від 16-го раку життя; ікиняк і його жінка заияті ці. 

лий день, віддали, дитину до ^ають 11-RP Дітей. Муж ^ не-
винувати^. Це вона втекла від 
HVPfq .з інщи^і циганом, а оні 
еля. вернувшись дрців, иргій0'. 
сила мужа, щрб на. доказ, .що ( 

хоче при н^рцу.залнщнтися й 
^ути. fauy :-Вірна,' спрганив її 
тв обрізав. |й ціс Суд таки, з^т 
СУДИЛ| Ц и г а н а Н9 ШІСГІ) МІСЯЦІВ; 

ЙШІ 
КРАДУТЬ, 

СТРІЛЯНИНА ПЕРЕД 
СУДОМ. 

• І. 

Церед судом, у Сосндвіц була 
стріляїшна, що по кінчилася 
зранеиням, Tju^p^ осіб. Як щця-
вилрев, в суді вели ррзцр^ву 
Проти Гн..3акренсд, іщщк По-
кнчув, жінку й фц. Суд при
знав жінці аліменти по 20 зл. 
місячцр. Як тільки Закрепе 
вийшов зі суду, стрілив двічі 
до свого тестя, Габриляка та 
зранив його в фароду й в у-
XQ, а опісля віддав^ чотири 
стріли до жінки, що .чудом о-
мицула смертц. Одна куля по
цілила припадком^ переходячу 
вулицею якусь Срдрвську. 
Закрепе зачав утікати, а за 
ним' побіг поліцій. Коли За
крепе не станув на заклик по-
цая, поліцай стрілив і 
ранив і його оевольверовою 
кулею в черево. 

ЮВАІНД-ОБМАНЕЦЬ. 

П^?Л 9УД40М. У РУ^алках 
станув сліпець Ізидор Морав
ський, бувший купець, jia о-
свовД фальшивої посвідки та 
фальшивих зізнань свідків 
признали йому інвалідську 
ренту, яку ^ставав до 19̂ 33 р. 
Назагал він дістав Ц.ЩЩ 22,-
00р"зл. Свідки ствердили, що 
Моравський іше перед війною 
був сліпий і заробляв на жит
тя як мандрівний скрипак. Суд 
засудив Моравського на два 
роки вязни ці ^а обманство. 

ВБИВ ЗА 20 З Л 

і У гіодендз.ічрві коло В^рша 
ви п ^ ц а й вавважи^ цьяіг 
фор^^без візника. Зацікавле
ний цим, стверінВг т о на цлят-
"формі лежить тяжко ранений 
візник Фенікс Защістовський, 
пробитий ножем коло серця. 
Слідство, виявило, що злочину 
допустився ДРУГІЙ візник, 
Ґенрик. рщу-іка, який, заграбив 
товаришеві 20 зл., зароблених 
ним у суботу. Вбивнцка арещ 
тупали. 

ТРУП ЖІНКИ В ШАФІ. 

.. ІВ,,мешканню емеритрв^н9Г 0 

иайора Рникевича в Варшаві 
служниця f піднас пря^аннч 
відкрила арупа жінкн, щр ле

жав у адаф^Чїлужницн заадя.р-
мувада домашніх, які закли
кали л|карів. і ПР^Нік)' Лікар 
етвердив, щр смерть згаданої 
Жінки наступила внаслідок по 
вішення. Померла мала коло 
4й,літ- Ніяких листів, аМІДРіОГ'" 
мейтів, це знайшли. Майрра 
Римкевнча нема тепер у Вар
шаві. Не я аик-нрчене, що річ 
тут у злочині. -

і , і f i - . -

^ ОПІСЛЯ ВТІКА
ЮТЬ. 

Втікають рдні від життя, а' 
В одному Кінотеатрі в Sap-^^pyri До СС^РІ реь-.у М!рло-

шаві. сидів якийсь міський ys дечиїй в ічепектораті ЛЗУС 
рядовець, перед^ яким, займала 
місце жінка .в модному капе-, 
люсі з довгим пером.. ГТідчае 
сеансу жінка пербшїеоджуадла. 
цим'пером урядовцеві огляда.^ 
ТИ; ФІЛЬМУ, ОТЖЄ,іЗДЄНЄрВОВр-
ний урядовець ВИЙМИВ "з. кн 
щені ножички Й обтяв перо 
на капелюсі згаданої пані. У-, 
рядовця. на вимогу иошквдо-
ваноі цилєґітнмувадкх 3,гадана 
лані внетуцила. aj скаргою др 
суду. KpijA Torq пртягли уря
довця до карної в^дновідзль-
ностн . аа те, що заколотив 
руІ5лнчний ецокій. 

(Повшехни Заклад Убезпе 
і|ень Сцолечиих^ 'викрили, ве г 

-дикі' надужиття. Побррці. Bjn. 
іГур'ецький Щ Л. Мате^9вЧ 
^едронедірндц прнад JO.OOP зл. 
На вістку прр надужиття при-
щал: з Вцльиа ревізійна комЬ 
рІя-"(Зідчас ревізії .Мате^рва 
кннувс^ І Й нере^джадр^ий 
р о ^ / К р д ^ ПР'ЗДУ ̂ Q34ann-
ци чцргр зросім. \ Яругий др-
фраДдацт "намагався втекти до 
СССРІ але його арештували. 
Арештували й інспектора ІІЗ-1 шукаючи правдоподібно uiifi-

,,ГВЩІМИ ЧЙРТ МЕНЕ 
О Г І У Т А В Д 

Так викрикував -якийсь па: 
нок на вулицях Торуня й 
розкидав направо й ліво вся; 
кого роду гроші. Розуміється,' 
збіглося багато народу, а по 
ліцай схопив божевільного, я 
кий розкинув уже 130 зл., 
відвів його До яічниці. 

ВЛОМ ДО ГОДИННИХ ГРОБ: 
НИЦЬ ҐР. СТАЖИНСЬКИХ. 

В Одієві, повіт Золонів, був 
вдом ^0 д^рх родинних хро0-
лиць графів .Стажинських гу 
Підземеллях римо - католиць
кого р е г е л я , ^лрішиїс вибяй 
у стін,!..отвір • і ртворив дрмр-
вину 3 тлінними останкам^ 

УС у Мрлодрчній, Фелікга Ба-
НЄ4Я 

ПРО УНДО и о. у, н. 

них предметів. Чи влрмник за 
^рав, що^ Н,е знати. 

ВАРШАВА. — „Варшавскі Дзеннік Народови" 
пише про українську політику таке: „Нема наймен
шого сумніву, що українство є сепаратистичним 
ру^ом. В роках від 1934^1936 змінилася лише так
тика українцю. 2/НДО є ніби ' прихильно настро
єне до польської держави, але воно говорить ви
разно, що заключило угоду лише на те, щоб не 
допустити, до парцеляції землі між польських се
лян із заходу та щоб 'здобути доступ української 
молоді до старшинських корпусів, вищих адміні-
страційних становищ і т. п. Щоб збаламутити поль
ський уряд, подають посли УНДО, що вплцви ОУН 
значно Ослабли через їх.акцію. Тимчасом дійсність 
показує щось інше. ОУН втратила тільки німецькі 
субвенції та легку спроможність діставати підтрим
ку рід Литви. Трохи розбила її акція польської 
поліції. "їа вона виказує далі сильну активність, 
головно по селах, а виконане перед кількома днями 
душогубство на керівнику тюрми в Бережанах свід
чить, іцо ЬУТІ не зрезиґнувала з дальшої 3^11". 

ВОЛИНЬ ВШАНОВУЄ ГЕРОЇВ ЗПЩ БАЗДРУ. 
PIBrfЦ. — Пятнацяті роковини смерти лицарів 

зпід Базару Волинь відсвяткувала дуже врочисто. 
По-всіх містах і містечках, а навіть селах, відбулися 
врочисті жалібні богослуження й панахиди за спо
кій душ Великих Лицарів, що пятнацять літ тому 
в числі 359 згинули я о герой ськи в обороні свого 
міаю.в бою з.кількатисячною московською ордою. 
День ^листопаду став днем жалоби всієї Волині. 
Того дня в-багатьох місцевостях Волині відбулися 

!шалн5ні сходини,- збори г академії й інші імпрези. 
.Виголошено багато рефератів, продеклямовано ба
гато віршів, проспівано багато жалібних та героїч
них пісень. 

- --• я - • і 
Wm ЯАРОДНЬОІ HOUft - ? к 

f )BH3,r-„Вечір народиьаї 'ноші1', влаіОТова-
грудня ц. р. заходом т-ва ^Українська Захо-

ронка" та корперативи"„Українське Народне Ми
стецтво"., цройшЬ'й 'з' ^Ілискучим yqiixpM. Саля 
„Театру -Віжнородностей" була битком набита, бі
лети ще далеко. до. отвррення випродані. Перед 
очима глядачів барвистою' фільмоію.пересувалися 
зразки вародньої ноші: з Гуцульщиии, Покуття, 
Бойківщини, Лемківщини, Перемищини і Ярослав-
щини, Волині й Полісся, Наддніпрянщини. Група 
гуцулів з Космача демонструвала гуцульське ве
сілля. 

КОНФДСКДТА УКРАЇНСЬКИХ Ш Є Н Д А Р Ю . 

\ ЛУЦЬК. — Повітове староство в Луцьку скон
фіскувало, видані у Львові, укрзінськ^ календарі, хоч 
ці календарі, лерейп|ЛИ; віке польську цензуру на 
львівському терені. Сконфісковано такі календарі: 
„Червона Калинап, „Золотий Колос", „Жіноча До-

,ля", ^Український інвалід", „Селадсцки^ Календар", 
„Приятель Народу", „Батьківщина", „Криниця" й 
„На слЦі". 

^ т р МАЛЮВАВ П РАЦЛАВІЦЬКУ П А Н О Р А М А ? 

ЛЬВІВ: — Відомий польський маляр з україн
ського роду, Ввйтіх Коссак, заявив публичнр, що 
славну „Рацлавіцьку Панораму", яку нібито нама
лював Ян Єтика, намалював він сам. Яв Стика по
дав тільки проект такої панорами й зробив пс;миі 
кроки де її реалізації. Пізніше він попросив до 
співучасті Коссака, який виконав майже всю ми
стецьку роботу. Стика намалював тільки одного 
лірника.. Ця заява Коссака викликала У Львові 
справжню сензацію. 

НАСЛІДКИ „СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ" ВІЛЬНОЇ 
, ЛЮБОВЙ. 

. ; MOCW3A. - г Московський бодьщевизм, опану
вавши владу, почав реформувати світ на „соція-
лістичнихл засадах. Зпочатку він завзято руйнував 
.ррдину^ шлюбні звязки і шляхетні почуття любо-
ви. Сама лірбов для брльшевицьких пррпрвідпиків 
була „буржуазним забобрирм". ЕІрии вважа-іи лю
бов виключно як фізіольогічне явище, подібно я к 

У ГОрОбЦІВ, ПСІВ ЧІ ІНШИХ ЗВІрЯТ. Але ЦЯ „СОЙІЯЛІ-
стична?' мораль довела, до того, що в СССР наро-
дилися тисячі безбатченків, які часто не знають 
ні qeq'ix батьків,, ні навіть місця, де ^народилися. 
Широке населення, що tHe відступило від еврїх ста
рих засад моралі, відноситься до цих дітеіі з погрр-
дою. Життя цих дітей дуже нужденне, бо влада 
не займаєтеся ними. Вони юрбою шляються по ву
лицях і займаються крадіжем. 

^ „ 



„ПРО ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ ТА 
ПРО НАРОДИШ ГОРДІСТЬ" 

Адреса: "ДУОВОРА", P. a BOX 340, JERSEY CITY. M. J. 

БАГАЦЬКО ГАЛАСУ ЗНЕЧЕВЛЯ 
Галас, що піднявся в світовій пресі через лю

бовну аферу англійського короля Едварда, відвер
нув на час увагу від Міжамериканської Конферен
ції для Вдержання Миру в Буенос Айресі. . Ця кон
ференція була задумана урядом Злучених Держав 
і президент Рузвелт старався надати їй якнайбіль
ше значіння. Він навіть самий їздив на цю кон
ференцію та своєю особистою присутністю й впли
вом своєї красномовности старався надати конфе
ренції вагу першорядної світової події. 

Зі становища Злучених Держав ця конферен-
шія була льоґічним випливом становища, яке за-
няв уряд Злучених Держав за президентури Руз-
велта, себто політики певної невтральности на ви
падок нової світової війни. Звісно, ледво чи мо
гли би Злучені Держави держатися цеї політики, 
якби тут, у Новому Світі, на західній півкулі, знай
шлися держави, що вмішались би в таку світову 
війну. 

Мали інтерес у такій конференції й краї латин
ської Америки, котрі все ще живуть у страху пе
ред можливістю інтервенції могутніх Злучених Дер
жав у внутрішні справи цих країв. Злучені Дер
жави, щоправда, проголосили свого часу засаду, 
„доктрину Монрова", що ніяка європейська держа
ва не сміє мішатися в справи Америки, але з цього 
ще не виходило, щоб у внутрішні справи таких дер
жав не вмішалися самі Злучені Держави. Злучені 
Держави нераз уже мішались у внутрішні справи 
країв латинської Америки, і краї латинської Аме
рики хотілиб забезпечення від Злучених Держав, 
що цього не буде набудуче. 

З отих двох змагань вийшла ця конференція в 
Буенос Айресі. Угода, що на неї всі 21 держав, що 
беруть у ній участь, згодилися, це власне компро
міс між цими двома тенденціями: бажання Злуче
них Держав задержати повну невтральність на ви
падок світової війни та бажання^ країв латинської 
Америки дістати запевнення від Злучених Держав, 
що вони не будуть мішатись у їх внутрішні справи. 
Крім цього держави згодилися повести переговори, 
якщо тільки буде нарушений мир, чи то в Америці, 
чи поза Америкою. Цього роду переговори війні, 
як вона прийде, певно не запобіжать. Можуть во
ни запобігти хіба загрозі війни, якщо будуть скли
кані В; умілий спосіб, і то відай тільки загрозі мен
шої війни. 

Значить, великого політичного доспіху кон
ференція мати не може. Коли для малих політич
них здобутків Злучені Держави зреклися" засади (неросійські народи не гірше, 
Монрова, то може виглядяти дивним, пощо вла
стиво Злучені Держави до цеї конференції йшли. 
Тому, здається, й не можна відмовити певної слу-
шности деяким європейським обсерваторам, що 
дивляться на цілу конференцію як на економічну 
гру американського бизнесу. Мовляв, беріть собі 
засаду Монрова, але дайте нам свої ринки. Злуче
ні Держави зреклися невигідної політичної засади, 
щоб тягнути маєткові користи зо свого передово
го становища. 

Де назва розвідки росій
ського історика і письменника 
Миколи Карамзіна, написаної 
більше'як 100 років тому., Ка
рамзін писав про любов до 
батьківщини - „фізичну, иоі 
ральну і політичну". Як пере
конаний монархіст, Карамзін 
уважав, що правдивий росія
нин має любити не тільки при
роду і людність своєї країни, 
але також і політичний устрій 
своєї держави, отже бути вір
ним підданим російського ца
ря. Вся історія Росії, яку на
писав Карамзін, це послідовне 
звеличування заслуг царів мо
сковських. Навіть російському 
претові Пушкінові, що сам^ув 
імперіялістом, занудили були 
якось цареславні поклони Ка
рамзіна, і він написав про Ка-
рамзінову історю такого зїд-
ливого віршика: 

„його історії блискуча 
простота 

Покаже вам і щиро і без 
зради 

Всю необхідність само-
влади 

І насолоду від кнута". 
В лексиконі російського 

большевизму не було гіршого 
слова для образи політичного 
противника, як „патріот". У 
своїй знаменитій статті „про 
національну гордість велико
росів" Ленін виразно відмежо
вується від російської „патрі
отичної цареславної традиції.. 
Муравйовів - вішателів, цар
ських генералів, що завоюва
ли Кавказ і Сибір, царських 
дипльоматів, що задушили 
Україну, Ленін виключає з ро
сійської. револгоційво-визволь-
ної традиції. Він уважав, що 
російський нарід має досить 
людей, заслужених борців за 
політичну свободу, які можуть 
бути честю і гордістю для Ро
сії. 

Та все на світі йде, все ми
нає. Російські комуністи, став
ши при владі, почали гнобити 

СВЯТКУЙМО РОКОВИНИ „ПРОСВІТИ" 

як було за царського режіму 
Для такої крівавої самодер
жавної диктатури, яку має 
Сталін, небезпечно спиратися 
на визвольну традицію росій
ського революційного руху. 
Чому? Бо спомин про бо
ротьбу російських революціо
нерів 19-го століття проти 
царської влади може дати 

приклад для молодого поко
ління, яке чує на своїх плечах 
режім j Сталіна. Тому в Москві 
зроблено впродовж недавніх 
років крутий поворот. Менше 
звертають уваги на революцій
ну минувшину, а більше шука
ють підпори для режіму в дер-
жавно-імперіялістичній історії 
Росії. Сталін винищує цілими 
десятками „старих большеви 
ків" І дає змогу російсько 
муму націоналізмові виявляти
ся вільно і без перешкод. Ко
жна советська газета перепов
нена тепер фразами про „пат
ріотів батьківщини" і про „ве
ликий російський нарід". - З 
давно минулих століть витяга
ють теперішні керманичі Росії 
приклади для патріотичного 
наслідування, хоч ці люди і 
події з революцією не мали 
нічого спільного. Пуп кін, 7іо-
моносов,'нарешті — Ілля МуИ 
ромець та інші сильні бога
тирі часів київського князя 
Володимира — ясного сонеч
ка. 

Про 'російського вченого 
18. віку, Ломоносова, москов
ська ,.Правда" недавно напи
сала: 

„Образ цієї людини, проня-
тої глибокою національною 
гордістю, цей образ нам, лю
дям совєтської країни, зрозу
мілий і близький". (18. листо
паду). Про царя Петра, того, 
•що ..розпинав нашу Україну" 
та сама „Правда" пише, що 
„уряд Петра погромив пов
станських селян, козаків і се
лян над Доном і над Волгою і, 
розбивши в блискучій битві 
під Полтавою шведів, кинув усі 
свої сили на зміцнення держа
ви. Ціла енергія і воля Петра, 
його старання щодо підсилен
ня армія — все було спрямо
ване на те, щоб кріпацьку, 
відсталу Росію піднести на рі
вень європейських держав". 
, Справа ясна: своїх „пред

ків" теперішній большевиць-
кий режім шукає не між рево
люційним селянством і козац
твом, що боролося 1706—1708 
pp. проти московської панщи
ни, а між діячами крівавої са-
мовлади царя Петра I. Тому 
так солодко споминає „Прав
да" про поразку Карла XII. і 
Мазепи під Полтавою 1709 р. 

Московський шовінізм три-
юмфує в СССР на цілій лінії. 

„Станьте розсвітом у спільна потре- схопити корінь лиха. Він ПО-
I б 1 , ставив перед собою ясно слра. 

Засвітіть браттям народні світила на 
(галицькім небі І" 

А, Могнльницький. 

Дня 8-го грудня 1868 р. 
засяло перший раз на темнім 
галицькім небосклоні ясне на
родне світло. В цім дні пов
стало наше найстарше та най
більше заслужене Товариство 
„Просвіта". 

Сумно, дуже сумно жилося 
нашому народові при кінці 
18-го та в першій половині 
19-го століття. Позбавлений 
власної держави, роздертий 
кордонами, втомлений довго
вічними боями за волю, стог
нав він у чужому ярмі. Скрізь 
панщина, а на ланах у ролі 
панщизняних робітників бід
ний, понижений священик і 
темний селянин. Отупілий, 
безнадійний, і безпощадно ви
зискуваний наш нарід окутала 
одна непроглядна матеріяльна 
й духова неволя. Скрізь пану
вала темрява. Освічена, інтелі-
рґентна верства відверталась 
лицем від свойого народу, по
кидала бідного^ темного укра
їнського селянина й пхалась у 
чужі, „панські" нації. Навіть 
наша рідна мова, цей одино
кий скарб наррдньої душі, по
чала заникатй; її стидалися, 
бо це „хлопська" мова, й ужи
вали чужої. 

. Здавалося, наш нарід зака-
мянів, задеревів і не чує бряз
коту кайданів на своїх ногах. 
Здавалося, воля наша вмерла 
на віки, бо нема такого силь
ного, щоб відвалив цей тяж 
кий камінь, яким нас прикрили 
у гробі, та розбудив нас до 
нового життя. 

Не багато поміг нам 1848 
рік, коли це повіяло з Заходу 
теплішим вітром і свободою 
Наш нарід не вмів і не міг ко 
ристати з тих уступок, якими 
наділив нас тоді з конечности 
австрійський .уряд, бо був не-
просвічений і неосвічений. Він 
був дальше духовим невільни
ком і не міг постояти як слід 
за своє право. 

Аж прийшов вкінці цей па-
ііятний 8-мий грудень 1868 
року, а вкінці з ним духове 
пробудження українського на
роду з національної мертвеч
чини. Знайшовся гурт моло
дих, інтелігентних і відданих 
щиро українській справі гро
мадян, який умів глянути в 
глибину народньої душі та 

Уме Самчук. 

В І Й Н А І Р Е В О Л Ю Ц І Я 
Друга частина „ВОЛИНІ". 

Передрук ввборояитьаа. м Авторські права мстереисой. 
(82) 

перед собою стару Україну. 
Степи, луги, праліси, дикі тра
ви. Це рай повний звіря вся
кого, повний меду і квітів за
пашних. -I ходить, у тому пра
лісі чоловік, що зветься козак. 
У очах його далечінь, за якою 
не бачить того, що перед ним. 
А коли гляне в землю — забу
ває, що крім цієї плямки, на 
якій спинилось око його, існує 
великий мир навкруги. 

Ніхто не взяв козака за сво
го і ніхто не випустив його з 
рук своїх. I так тягнулось літ 
триста. 

Ще оповідає Володькові 
книга про царства та королів 
ства. Встають в уяві якісь, ні 
то хижі, ніто дикі царі. Набуб
нявілі сірі очі дивляться в чор
ну Сезоднго, де плач, муки, 
слезька - пліснява здовж і 
вширш безконечної тюрми. 
Сатана по ній верхи на дикому 
огирі гасає, топче погнуті спи
ни своїх підданих, січе живі 
голови сатанським мечем. I 
ніхто не вирве з його рук 
влади, бо за ним діявольські, 
закляті великим проклоном, 
легіони. Вони такіж безогляд
ні як смерть і рятунку від них 
нема нікому. 

Володько бачить ще коро
лів. Ніщо в^світі не може бути! 
більш бундючне, з закопиле- \ 

А хібаж наше село цього по
требує? Село хотіло твердої 
влади... Правдаж? А Каміняка 
з Корнійчуком Маркса. Дурні 
дурних пізнали і пішли валити 
Петлюру. А Петлюра... Хто 
зна, хто він... Але, що він не 
поміщик, це відомо. Він за У-
країну і все... 

— Бо він сам винен... Сам і 
більш нічого. Я це казав^ ка
жу й казатиму! — сердито з 
притиском зазначив Єлисей. 
Раз берешся за діло, то роби 
так, щоби пальці твої на всьо
му видно було. Щоб усі чули, 
що ти господар. З нашим на
родом усе можна зробити, 
але треба руки... Хіба не зна
єш, як твій батько перебірав. 
ся до Тилявки. Поки давав 
попуст -г все розповзалось7| 
А взяв у жменю віжки, закру
тив на пястук і поїхав. От так 
треба. 

Після, цьогЬ Єлисей ще раз 
сердито спльовує і відходить 
до кухні, де під бугаєм кла
деться. Але спати не спить. 
Чути, як перевертається з бо
ку на бік, щось бурмоче під 
ніс, лається. 

А Володько пішов у книгу. 
До нього заговорив його віч
ний голос, голос бажання зна
ти. Кожна картка це ступ v 
невідоме, Він читає і бачить 

ною навмисне для показу гу
бою, ніж ці безкосні постаті. 
Вони ходять угору і вниз по 
сходах, що нагадують мармор, 
а в дійсності є звичайним де
ревом, критим дешевою бар
вою, що наподоблюе барву 
того каменя. І це якось так 
дивно виглядає, ніби в коме
дії. Контуші, лемент, штучні 
слова, штучні постави, штучні 
рухи. Одна, друга, третя дія і 
падає завіса. Все зникає, тіль
ки лишаються спогади, ліси, 
повстанці, дивна мова, химер
на тінь, чи світло, що час від 
часу вибухне і згасне. 

Далі Володько все знає сам. 
Знає імперію, що все під себе 
взяла: і короля і козака і са
мого сатану. Назвалась імям 
предків цих самих, що сьогод
ні, в цю страшну ніч, трощать 
ту назву і в боротьбі кують 
нову підвалину нової імперії. 
Бо сила цих людей - вічна 
сила. Вона родить нову назву, 
що стане знов назвою усім 
королям, козакам, царям... 
Так хоче вище Веління. 

Одарка вже давно спить 
Прийшла Палажка... Захекана, 

\перелякана. — Стріляють! - J 
кинула вона одно слово. 

ВОЛОДЬКО шарпнувся І вир
вав себе з 'цупких обіймів 
книжки. Його чоло, їдоки, очі 
в огні. Як сидів, зірвався і бі
жить—У кухні зривається Є 
лисей, натягає босоніж чобо
ти, накидає куцана. Всі біжать 
на двір. 

Там чорна, дзвінка^ з зоря
ми віч. Там, де на небі Вели

кий віз, видно заграву вогню, 
що піднімається і промінює 
знизу уверх. Звідтиж чути глу
хе, довге, майже безупинне ту-
котіння, так ніби з якоїсь ями. 
Всі знають ці звуки. Луна їх 
ще не ущухла у вухах від ча
су, коли геть упоперек цілої 
землі лежала лінія смерти, з 
назвою фронт. 

Це кулемети. Вони тукотять 
без перерви. Час від часу дво
кратно вибухають сильніші 
звуки. Бууувуу-буух! Бууувуу-
буух!... Ту-ту-ту-ту!... 

Єлисей, Володько й Палаж
ка стоять із запертим дихан
ням. Нема слів і не треба слів. 
Все ясно і зрозуміло. Там у тій 
стороні лежить Здолбунів. Ту
ди пішли дерманські хлопці 
шукати, одні — твердої влади, 
другі Маркса і Леніна... 

Вернувшись до хати, Во
лодько ще довго сам собі мір^ 
кує над тим'усім, що діється 
на рідній землі в цей час Пі 
еля заснув. 

Прокинувся в досвіта. Ледь 
світ побіг до манастиря. Там 
уже рух. Щойно привели по
лонених „петлюрівців". При
вів їх Скиданець. Цей подіб
ний на справжнього рубаку. В 
кожушку, гіа ремені револьвер, 
через плече карабінка, при бо
ці шабля.- Здається, його ку
ций зріст створений на кін-
нотчика. Просто вростає кв 
сідло. 

Полонені, мабуть старшини. 
Одяги все -нові. Чоботи з 
жовтого ременю. їх долучили 

рою днів. 
Вістки, які привіз Скида

нець, підняли дерманців. У-
спіх повний. Здолбунів зо ста-
цією в руках повстанців. До 
них підходять усе нові і нові 
ватаги. Захоплені цілі потяги 
зброї • та набоїв. Завтра ви-
марш на Рівне. 

Під вікнами „корпусу" мі-
тінґ. Захоплені звісткою дядь
ки вимагають „повної мобілі
зації всіх до лятидесяти літ". 
Хто не послухає — під поле-
вий суд і амба! 

В полудень прибуває на
чальство. Зявився Комаров, 
Каміняка. Серед полонених 
перевели ревізію і все, що 
знайшли, включно до чобіт, 
сконфіскували на потреби ар 
мії дерманської республики 
Пішли чутки, що сконфіскова
но двацять пять тисяч гри
вень, які знаходяться на схо
ванці у Комарова та Каміняки. 

Одночасно перед „корпу
сом" почали все більше і 
більше^ прибувати й гуртува
тися учасники походу. Коли і 
як встигли вони вернутися — 
невідомо. У декого при поясі 
бомби, через плече кулеметні 
стрічки. Чоботи,, руки, облич
чя заліплені грязюкою. 

(Дальше буде). 

ву, що: „Кожний нарід, що хо
че добитися самостійности, 
мусить передусім дбати про 
це, щоби нижчі верстви су-
спільностн, народні маси під
нести до того ступня просвіти, 
щоби ця народня маса почула 
себе членом народнього орга
нізму, відчула своє горожан-
ське й національне достоїн
ство й узнала потребу існуван
ня нації як окремішіїої народ
ньої Індивідуальности; бо ні
хто інший, а маса народу в 
підставою усього". Для вико
нання цеї програми засновано 
сам,е Товариство „Просвіта". 

Не великий був цей гурток 
основників, але сила й живу
чість його ідей були такі могу-
чі й так сильно одушевйли 
народніх робітників, що вони 
поборювали одну перешкоду 
за другою, поборювали затії 
чужих і байдужність своїх, 
поборювали темноту народніх 
мас, ішли все далі вперед, ши
рили між народом освіту та 
здобували його уми й серця 
для нашої Національної', спра
ви. 

І сталося чудо. Під чародій
ним дотиком „Просвіти" спа
дає луска сліпоти з. очей на
шого народу й він вЙХОдитй на 
широкий шлях духової волі. 
Нарід, який донедавна навіть 
не смів мріяти про волю, що 
був „тяглом у бистротечнйх 
поїздах сусідів", підносить го
лос за своє право до волі. 

Під її впливом перше поко
ління українського селянства, 
яке щойно ВИЙШЛО З ЛИХ01ІТ-
тя панщини, самовизначилось 
у націю, пізнало, що воно є 
окремим від, поляків і москалів ву „Просвіти" та ставаймо П 
історичним народом': Друге) членами' 
покоління під впливом „Про
світи" зачало розбудовувати 

свою хату й поширювати в ній 
вікна. Воно зачало розбудову 
вати свої господарські й куль 
турні установи. Воно зажада
ло • науки в школах у своїй 
рідній мові. Воно зачало жа 
дати для себе поширення і по 
літичннх прав. Воно зачало 
творити свої політичні органі
зації. А трете покоління вий 
шло зо своєї селянської хати 
на широке поле міжнароднь^; 
політики й усводу світові за
явили, що хоче жити само
стійним життям і хоче само 
порядкувати справами на сво-
їй землі, і 

,,Просвіта" це не тільки зви
чайна собі культурно-сусиіль 
на організація, але це символ 
Українського Відродження, п 
розріст — це розріст україн
ського народу! П сила - це 
наша сила! 

„Просвіті" належиться без
сумнівно перше й найпочесні 
ше місце між українськими то
вариствами — вонаж стала ма
тірні всіх товариств — а ро
ковини „Просвіти" повинні 
бути всенаціональним україн. 
ським святом. 

Справа „Просвіти" повинна 
бути актуальна зокрема під 
сучасну Пору, коли наближа
ться її 70-літній ювилей. Хаіі 
не буде ані одної української 
кольонії в Америці, якаб у 
1937 і 1938! році не уладила 
в себе традиційного „Свята 
„Просвіти" 'ра\. иеі!переслала з 
нього почесного „Дару „Про
світі". 

Шануючи роковини „Про
світи", пошануємо себе самих 
v- як культурну та здібну до 
державного життя націю. 

Хай просвітянський клич 
„Через освіту та освідомлення 
— до волі!" лунає всюд;;! 
Святкуймо свята „Просвіти, 
збираймо жертви на розбудо. 

Михайло Дудра, 
відпоручник „Просвіти". 

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ - НА СТІНАХ 
ЦЕРКВИ 

В Америці маємо багато у Запорозька Покрова. За "и-
країнських церков. Але чи ті ми, як тло, Львів, 
божі доми є дійсно україн- У лівій наві бачимо матро
ськими, коли брати під увагу полита Ісидора Київського, 
їх будову й церковне уладжен- Іпатія Потія, митрополита 
ня, а в першу чергу ті числен. Рогозу, Мелетія Смотрицько-
ні образи, якими поприкрашу го, князя Константина 0-

Господиня (до наймички): 
Чуєш, Ганю, одного черевика 
ти зовсім не вичистила, ще 
зовсім із болотом. 

Наймичка (розсіяна): О, то 
я напевно цей один черевик 

до тих, що привели перед па-'чистила два рази! 
і 

вано наші церкви? Ось питан
ня, на яке не дуже тяжко від
повісти. Бо поправді є дуже 
мало церков, що відповідалиб 
тим вимогам, які сьогодні ста 
вить укрнаїнський нарід, коли 
береться будувати чи віднов
ляти українську церкву в ста
рім краю. А які там щодо цьо
го заходять зміни, хай послу 
жить доказом церква оо. васи-
ліян у Жовкві, яку розмалю
вав наш артист-маляр Юліян 
Буцманюк, бувший Україн
ський СічОвий Стрілець (У. 
С. С) . Не будемо тут обгово
рювати всіх малюнків, які ви
конав Ю. Буцманюк у згаданій 
церкві, але згадаємо-за ті, що 
є в бічних навах, де є пред
ставлена історія нашої бать
ківщини: національно - виз
вольна і національно-релїґій-
на. І так бачимо, як описує М 
ОстрЬверха в часописі „Об
рії", у правій наві по середині 
у благословній постаті з хре
стом і жезлом митрополита 
Галицької Землі Кир Андрея, 
обабіч інші владики, архиман. 
дрити й ігумени Ч; С. В. В. А у 
стіп владик жіноча постать, 
уосіблення України, обдерта, в 
лахманах, складає умерлого 
голодовок) смертю: 1922 і 1933 
в Україні під Совєтами. 
• Праворуч від цієї осеред. 
ньої групи стоять між іншими 
Симон Петлюра, Ген. Омеляно-
вич-Павленко, Ген. Безручко, 
Леся Українка, дід-лірник. За 
ними, як тло, Київ. А ліворуч 
Юліян Романчук, Евген Оле-
сницький, Дмитро Вітовський, 
Богдан Лепкий, ген. Тарнав. 
ський, Олена Степанівна й Іван 
Боберський, а біля нього пла
стун. Над ними ' Божа Мати, 

строзького, гетьмана Петра 
Сагайдачного, Богдана Хмель
ницького, Петра Дорошенка н 
Івана Мазепу. 

Ці образи, як. пише знавець 
штуки, роблять велике вражін 
ня, бо на них ясно схоплено 
цілу визвольну боротьбу У-
країни. Це українська історія 
в образах. І тому ці образи 
матимуть велике виховне зна
чіння для будучих поколінь. 
Це Вперше на всіх землях Y-
країни мистець Ю. Буцманюк 
передає вікам нашу історію у 
такій ясній формі. А міг це 
так добре віідати Ю. Буцма
нюк тому, що як старшина У. 
С. С, як вояк Української Ар
мії, сам пережив ту історію і 
відчув її в усій її істоті. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
НЮАРК-, Н. ДЖ. Тов. ім. Дмитра 

Вітовського, ВІД. 14, ПОВІДОМЛЯЄ, Ul'i 
місячні збори відбудуться 21. грудня, 
в Січовій Салн, 229 Спрінгфілд Еве. 
Просимо явитися на збори точно в 
годині 8-мій ввечір. Також просим) 
тих членів, котрі є суспендовані, 
прийти на збори, ви'рівнати свої мі
сячні вкладки і стати наново члена
ми У. Н. Союзу. - М. Питаршнк. 
секр. 

НЮАРК, tf. ДЖ. Тов. Запорозька 
Січ, від. 371, повідомляє тих членів, 
котрі не були на річних зборах, шо 
уряд на 1937 рік є такий: Іван Тар-
навськнй, 'предс; Олекса Шумськнй, 
секр.-кас; Члени котрі не заплатили 
вклдаок за грудень, коле не внрів-
нають найдальше до 25 с м.. бу
дуть суспендовані. Вкладки мають 
бути плачені кожного місяця. Збори 
будуть відбуватися в 2-гу суботу по 
Першім, в гали церковній, 49-51 Ві
кон ул. — О. Шумськнй, секр. 

ШЕНАНДОА, ПА. Бр. св. Володи
мира, від. 98, подає до відома, шо на 
річних зборах вибрано поновно ста
рий уряд, а саме: Микола Максим-
чук, предс; Роман Садовський, заст.; 
Іван Чорний, секр.; Еміліян Мона
стирський, заст.; Іван Земба, кас. — 
їв. Чорний, секр. 
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З РУХУ по В І Д Д І Л А Х У, Н. СОЮЗУ 
зята боротьба проти комуніз
му, а в цій боротьбі українці 
мусять здобуту національну 
державу. , 

Суддя Джеремія Магоні, ір-
ляндець з входження, ГОВО-

НЮ ПОРК, н. И. 
Ювилейне свято товариства 

ЛИІСТЄР-. . 

українське запомогове ТО-
взриство ,Дністер", від. 361 
у. Н. Союзу в Ню Иорку, вла-рнв про ідеольогічні •додібно-
штувало в суботу, 21., і в не- стн між українським та ірлянд-
ділю. 22. листопаду ц.. р. вро- ським народом. Таку саму бо-
чистий ювилей свойого 10-лгг- ротьбу, що її провадить Укра-
н ь о г о існування. їна, вела Ірляндія, яка вже по-

В суботу, в год. 10 рано, від-' бідно закінчила її, а тепер чер-
прав-іено богослуження в цер-га на Україну! 
кві св. Юрія за здоровая тик,! П. Дмитро Галичий, голов-
шо живуть і працюють для ний секретар У. Н. С, змалюч. 
розвою організації На бого. вав розвій У. Н. Союзу, вказу-
СЛУЖЄННЯ прибули всі члени ючи, що система У. Н. Союзу, 

З 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 
- О т 

ШІКАҐО-БОРНСАИД, ІЛА яке вони мають історичне зна-
Лнстопадове Свято. ч і н н я - 3 чуттям віддекляму. 

вали свої деклямації В. Ґрод, 
Українська православна гро- І Харитяк, Розалія Скоципець 

мада в Шікаго-Борнсайд свят- і Марія Більо. кувала 18-ту річницю зриву 
галицької землі до своєї не-
залежности дуже врочисто. 
Літ 15. листопаду відправлено 
в церкві при 9205 Чонсі ев. 
панахиду, при.співучасти двох 
священиків: о. Кнрстюка, паро-
ха укр. прав, церкви з Ірі вул. 
й о. Ковальчика, пароха гро
мади на Борнсайд. В часі па
нахиди видніла в церкві моги
ла, біля якої стояла почесна 

„Дністра". В неділю зібралися це одна з найкращих. Всі укра- сторожа з чотирьох стріль. 
знов члени та делегація від їнці повинні вписуватися до ців з добутими шабляии. Бу-
численних українських нацю- своїх запомогових організа 
нальних організацій до церкви цій. Бесідник вказував, що 
св. Юрія на поминальне бого-, президент Рузведт належить 
сл\х??ння за померлих" членів. І аж до 11 ріжннх асекурацій. 
Після того Святочний Комітет них організацій; Українці по-
зал| ооив усіх делегатів на пе- винні брати приклад від пре-
рекуску до Народнього Дому, зидента Злучених Держав. 
БУЛИ заступлені такі органі- П. Роман Слободян, ГОЛОВ
НІШІ : Ю від. ОДВУ, 11 від. ний фін. секретар-касіер У. Н. 
ОДВУ, Хор ОДВУ, Тов. „За- Союзу, звернув увагу на тверді 
порозька Січ, Бр. св. Володи- фінансові основи У.Н. Союзу, 
мир.:. С. Г. Державників, Тов. які недавно признав навіть а-
„Зоря". 141 від. УНП, 194 від. секураційний комісар стейту 
у н С. Пенсилвенія. "ц-

Пополчдні в салі Сентрал П о т і м п - Савіцький, як голо-
Пляза почалася забава, що м Ювилейного Комітету, вро 
тягнулась аж до 8 год. ввечір. чисто передав найбільше за-
В тій годині почався великий служеннм членам „Дністра", а 
Ювилейннй Бенкет, на який 4 е п - L Гузареві, (9 літ голо-
прибули понад 700 запроше- вою .^клоа'') , п. Мнх. 
них гостей, більшість у вечір- Боднарові, що був 3 роки 
ніх строях. Бенкет відкрив го. скарбником, а сім років секре-
лова Ювилейного Комітету, п. тарем „Дністра") і п. Андрієві 
Максим Савіцький, промовою Свитакові (7 літ скарбником) 
та перелаз провід бенкету в золоті перстені з гербом Укра-
руки тостместра, адв. М. Піз- Ьш' тризубом, від членства 
нака. Тостместер відкрив офі- „Дністра". Кожний нагородже. 
ційно свято-ювилей тим, що ний Дякував з радістю за таку 
покликав відспівати гнмн аме- М И Л У несподіванку. Це вказу-
риканських українців співака. в а л о . Ш0 члени вміють поша 
артиста п. Петра Ординського, нуватн заслужену працю своїх 
Орхестра п. Сербенського а- урядників. 
компаніювала співакові. Опісля Ст. Ковальчук, сек-

Потім п. Ілля Гузар, голова ^Р Комітету, відчитав при-
„Лністра". покликаний тост- в і т и ' П Р И В І 1 "І н а с п і л и В І Д Ц е н " 
местром, переповів історію трального Ктгітеїу, 10 від. 
повстання тов. „Дністра". В 0 W . 1 в.Д. ОДВУ (Асторія), 
1926 р. злучилися два товари- 5 в і д - У ' g С ( А с т 0 Р і я ) т а 3 

стйа, а саме „Вільність в Аме- Р 1 ^ 1 " ш ш и х ш с ц ь -
риці", від. 172 У. К С, та Щ е промовляли: п. Алберт 
.Вільні Козаки міста Львова", А м а т о ' г о л о в а чужинецької 
від. 143 у. Н. С, що начислю- WBi3" У виборчому комітеті, 
вали разом 165 членів. В р. ЩО говорив проживу участь 
1933 прилучилася ще „Жере- УфйВДВ в американському 
бецька Любов", від 144 У. Н. політичному житті. П. Алфред 
С в числі 27 членів. За т о й і В е н ц ' предсідник литовської 
час праці „Дністер" Й Й р К І - 5 Й Е ? ? Й ^ ! Й 2 2 2 ї ^ 
під свій прапор 681 старших і Пізнака у виборчій кампанії 

П. О. Ревюк, редактор „Сво
боди", навів кілька веселих 
оповідань, а асемблімен Сте
пан Ярема говорив, що завдя
ки національним організаціям 
він, як уроженець Америки, 
виступає всюди як українець.' 

лова У. Н. Союзу. Він підкре . 1 I f

 J • - С„ A U „ . „ г Ще зложив привіт і д-р Ан-слив зріст „Дністра , отже . v , 
вказував на влучну ідею^злуки | ̂ K O

Q і з а ц і ї Державного 
малих відділів в один. За той в і о д ж е н н я у к р а ї н и n p O M O B -
час пращ „Дністер" т а к о ж , т а к т о р „Націоналіста", 
вклав багато пращ в украін-

ли також прнявні члени У. Н. 
Союзу зі своїми прапорами. 
Підчас Служби Божої і пана-
ди гарно співав хор під про
водом диригента п. Запухля-
ка. По панахиді виголосив 
змістову і патріотичну промо
ву о. Кирстюк. 

Вечором того дня відбула
ся святочна академія, в якій 
взяли організовану участь усі 
місцеві українські організації, 
що гуртуються при православ
ній церкві. Програма розпо
чалася живим образом, пому
ченим зі співом „їхав стрі
лець на війноньку", після чого 
наступила символічна прися
га. Дальші точки програ
ми виконував хор, який ви-
вязався по мистецьки не лиш 
зі своїх хорових точок, але 
який був також дуже гарно 
убраний в національні строї, 
чим доповнював красу сво
єї появи. Вступне слово ви
голосив п. Зелінка, голова 
грав, громади в Борнсайд. 
Він коротко пояснив, чому ми 
святкуємо Листопаіові Свята і 

Святочний реферат" виголо
сив інж. Куропась, бувший 
старшина У. Г. Армії. Бесід
ник переповів історію зриву 
на українських землях в 1918 
році й боротьбу українського 
народу за визволення. Зга
дуючи за програну, бесідник 
заявив, що ця програна тіль
ки хвилева. Український на
рід духово не програв, а на
впаки, скріпився і бореться 
далі за свої національні іде
али й буде боротися аж до 
повної виграної, аж до ство
рення своєї незалежної дер
жави. 
Перед розпочаттям другої ча

стини попрошено до слова о. 
Кнрстюка, який дав приявннм 
короткий нарис про те, як во
роги українського н а р о д у 
впродовж довгих століть ста
ралися нас розділювати, роз
бивати в нутрі наші сили і в 
той спосіб над нами панува
ти. Але прийшов .1918 рік і 
український нарід зірвався до 
бою й перекреслив усі надії 
ворогів нас знищити. Не по
могли довговікові кордони: 
український нарід знову зіл
лявся в одну цілість. На за
кінчення бесідник закликав 
усіх гуртувати свої сили для 
дальшої боротьби й бути го
товими для назріваючих по
дій. 

В дальших точках діти мі
сцевої української рідної шко
ли відспівали кілька україн
ських пісень. Виставлено мо
гилу стрільця й „Спомин ли
стопадових днів" в чотирьох 

молодих членів, а тимсамим 
став найбільшим відділом У. 
Н. Союзу. 

Після гимну У. Н. С, що йо
го відіграла орхестра, промо
вив п. Микола Мурашко, го-

п. Вол. Душник. Bra зазначив, 
що українські націоналісти ське національне життя. 

Після того пані Гребенець-jвдіють успіхами „Дністра", 
ка, відома українська солістка,' б о .Дністер" щедро помагає 
відспівала кілька українських українській визвольній справі. 
пісень. Опісля знову виступив! віримо, говорив він, ЩО ЧЛС-
п. Ординський, а на кінці низ - ' н и „Дністра" й' надальше так 
ку народніх пісень виконала будуть спомагати та співпра-
молода члениця „Дністра", Д Ю В а т и в націоналістичнім ру. 
панночка О. Никифорчин, до- с і " Промову свою бесід-
иечка п. Никифорчина, відр 
мого діяча в ^Дністрі". їй а. 
компаніювала п. Гребенецька, 
а пані Гребенецькій та п. Ор
динському пригравав' п.. Г. 
Стембер. 

ник закінчив націоналістичним 
„Слава Україні"! 

Адв. Василь Цільннк сказав 
гарний привіт англійською 
мовою для нашої молоді та 
вказав їй шлях, яким треба 

Згодом промовив п. Джеймс йти, щоб далі розбудувати 
В. Джералд, бувший амери- українське життя в Америці. 
папський амбасадор в Берліні, Бенкет закінчено відспівап-
оваційно витаний учасниками ням національного гимну ,ДЦе 
бенкету. Він підкреслював зма- не вмерла Україна". Потім го-
гання українців до своєї дер- сті перейшли до забавової 
жавности і звертав увагу на салі. 
тс, що в цілому світі йде зав- Комітет щиро дякує всім 
- організаціям за. Вияви радо-

сти у Ювилейному Святі „Дні. 
стра", як також усім промов
цям і гостям, що звеличили 
цей небувалий день у житті 
нашої організації. 

Степан Ковальчук, 
секретар Ювилейного 

Комітету. 

послухайте славний 
ввесь світ 

Побачте й 

„DON 
РОСІЙСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ Х О Р 

Сергій Яров — диригент 
M O S Q U E T H E A T E R 

NEWARK, N. J. 
В НЕДІЛЮ ВВЕЧІР, 20. ГРУДНЯ 
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ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

MEANS CORONA 
• . • esd о Happy Christmas SOY 
all who гесеітв this splendid 
tipemller. Prices from S37.50 to 
S67.50. including bee carrying 
case and instruction book. Terms 
as low c e S 1.00 a 

U C. SMITH St CORONA TYPEWRITERS I N C , 
District Office: 873 BERGEN AVE., JERSEY CITY, N. J. 
Branch Office: 1004 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 

актах. Осип Угрнн відспівав 
гарно кілька баритонових соль 
як також була ще одна декля 
нація, що її виконав Мирослав 
Нісевич. 

Кінцеве слово-подяку виго
лосив парох о. Ковальчик. 
Він подякував приявннм за 
участь, а виконавцям профа
ни за труд і коротко пояснив 
моральні корнети, які прихо
дять для української суспіль-
ности, коли святкує такі націо
нальні свята. Свято закінче
но національним гнмном. 

В часі перерви переведено 
збірку на укранїських інвалі
дів, на яку зложили: Тов. За
порозька Січ, Борнсайд, 510; 
по S5: Тов. ім. Т. Шевченка, 
від. 176 У. Н. Союзу, Дочки 
України, від. 54, Норт Сайд, 
Сестрицтво Пр. Богородиці 
від. 33 У. Н. Союзу, Церковне 
Сестрицтво св. Анни, Юрій 
Небор; no ?2: Микола Цван, 
Михайло Пудик, Андрій Ма-
жник; по Я : М. Гуцул, Емілія 
Харидчак, М. Коцан, И. Кор-
пан, С. Дзурдзевич, Марія 
Щербак, І. Олинець, Юлія Бу
ряк, С. Коциловськнй, Катери
на Сталена, А. Нудик, L Же-
ребняк, С. Зелінка, Олена Ку
шнір, Й. Нісевич, В. Тимчук. 
М. Болехівський; по 50 ц.: 
Іван Мороз. Разом 160.50. Зі 
вступу доложено ф 39.50. Ра
зом зібрано 9100, які то гроші 
вислано через Обєднання на 
призначену ціль. 

Святочний комітет. 

НЕ ВНОСІМ СТАНОВИХ 
пжниць НЖ-ДЦЕЙ. 

(Балачка на виховну тему 
з нагоди св. Миколи). 

Ш И Ф К А Р Т И " в в 
на ваябіаьіігі тж гайскорпгі кораблі як rd прогулькн 1 то до всЬс 
країв. Воготовляемо всі документи, потрібні до подорожі - ШШІ-
порти, Візи, пермітн, афідевіти. петиції, і тому наші пасажири не 
мають кл -іпотів в дорозі 

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО і ТЕЛЄГРАФІЧНО 
1 виплачуио на останній почті під повною гарантією ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВ1 СПРАВИ відповідно до тепе
рішніх обовязуючих законів в краю. Контракти, повновластя, акти 
даровизни, довжиі скрилти.і всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бизнесн по дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. 

S. KOWBASNIUK 
277 Є. 10tb STREET, (МІЖ 1-ою 1 Евеню A), NEW YORK, N. У. 

U U U l l A i A I i l i l i l J . l l i l l l A l l l I l l i l l l l i l I l l l U U l i r T n 

Н Е Н О В А : 
Наша обслуга не є нова. Хом вона під' 

кождим оглядом модерна, то кождий ба-' 
чить, що за нею є 30-літніф досвід; ЗО літ 
науки, як обслугувати найкраще, і 

Це річ такої великої ваги, що ми не 
можемо собі уявити, як хтось може не 
звернути на це уваги. 

STEPHEN J.JEWUSIAK6с SON 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Попі. St., JtfMr CHy S4 E. 2B St., Ваумм 
Pkone: Phonat 
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Hi, ні! Цим разом не проте, 
щоб памятати про бідних ді 
тей з нагоди їх свята. Не про 
те, щоб ви дарували для най-
бідніших проношені черевич
ки й светерики. Цеж таке са
мозрозуміле. 

Цим разом хочемо з наши
ми молодими матерями поді
литися кількома поміченнями 
з минулорічного свята для ді
тей. 

Перше, що вдарило в очі, - • 
це той прикрий ргозділ иа 
дітей бідних і багатих. Яи же 
після цього можна говорити 
дитині, що Бозя однаково 
любить усіх чемних дітей, ко
ли чемні діти сиділи, чи стоя
ли несміливо в куточку в по
латаних сорочках, а пустії, о-
дягнені з першорядною елє-
ганцією, рій водили в гаморі 
й псотах? 

Це не значить, щоб ми не 
мали пристойно одягти своїх 
дітей на забаву. Ні, цього ми 
не кажемо. Звертаємо тільки 
увагу, що там, де можуть бути 
діти в полатаних суконочках, 
наші діти в імя самої людяно-
сти й такту повинні бути одяг
нені скромно, якнайскромні 
ше. Нащо вже відтепер вводи
ти в цЮ малу громадку соці
альні ріжниці й будувати мур 
між ними тоді, коли ми, стар
ші, намагаємося розбивати 
власне ті мури, що ділять поо
динокі верстви нашого народу 
між собою? 

Подібна справа й з дарун
ками. Св. Микола вирозумі-
лий, як може ніхто з святих. 
Коли хочемо подарувати своїй 
дитині шось коштовніше, то 
хай св. Микола принесе це їй 
„під подушку". Прилюдно, ра
зом з дітьми зарібників, без
робітних діти наші повинні ді
ставати скромні, якнайскром-
ніші даруночки. 

Ніколи не забуду сцени, 
якими очима минулого року 
на однім такім прилюднім 
„Миколайку" дивилась якась 
бідна дівчинка, як хлопчик, 
син відомого адвоката, розпа
ковував на салі свій дарунок. 
Дівчинка та дістала аж чер
воні плями на шиї й личку. І 
як хлопчик розкутав прегарні 
саночки, дівчинка якось у 
підсвідомості кинулась до них 
з руками, але вмить усвідоми
ла собі, що це не належить до 
неї, і розплакалася. Так бага
то чогось такого рЧ)зпучливого 
такого жалісного було в тім 

плачі бідної дитини, що бать
ко хлопчика, збентежений цею 
сценою, вивів'його чимскорше 
з салі разом з його коштов
ним дарунком. ' 

Тому, коли йдемо з дітьми 
на пубднчного „Миколайка", 
то не думаймо тільки про 
своїх дітей, але ft про тих, що 
їм батьки не в силі справити 
даруночка. Не є теж вказане 
робити свята Миколая окремо 
для дітей бідніших, а окремо 
для краще ентуованих. Одино
ке, що повинно бути, то: о-
кремо для маленької дітвори, 
окремо для шкільної, а окремо 
для старших, розуміється, ко
ли є так багато дітвори, що 
такий поділ можна робити. 

Не вводім станових ріжниць 
між дітей і вчім їх бути ЛЮДЯ
НИМИ до своїх бідніших братЬ 
ків і сестричок по 'Україні. — 
(„Жіноча Доля"). 

ЩОБИ БОЛЬШЕВИК Д І Є Ш 
ПОСАДУ - ПОДАННЯ ПО

КРОПИТЬ СВЯЧЕНОЮ 

Пропагандист Румер відві
дав ухуторі московської фа 
брики „Красний Богатир" 
(„Червоний Герой") славну 
сьогодні серед робітників зна-
хорку Матрену Івановну й 
описує в „Комсомольск-ій 
Правд-і" (з 11. 11. X. 1936) 
свої вражіння: 

Матрева Івановна має вже 
більше як 80 літ. Має дуже 
багато клієнтів. До неї при
ходять із поданнями, приго
товленими для внесення До СО-
вєтських установ: просять по

кропити ті подання свяченою 
водою. Матрена Івановна не 
відмовляється, кропить, — і 
всі чомусь то вірять, що по
кроплене подання або заяву 
скорше й уважливіше розгля
нуть начальники. До Матренн 
Івановни йдуть молоді люди 
перед іспитами і просять по
кропити книжки. Звертається 
до неї багато робітників із 
просьбою помогти, щоби вар-. 
стати йшли справніше, щоб 
менше було недомагань, щоб" 
осягнути „ударне" стаханов-
ське темпо. Матрена Івановна, 
як загально думають, силь. 
но помагає свяченою водою 
та молитвами. 

Пропагандиста .Матрена Іва
новна спиталася, як і всіх: 

— А тобі чим треба помог
ти? 

Пропагандист відповів, що 
його ображує майстер. Бабуся 
посадила пропагандиста під 
образами й сказала трошки пі-
діждати. Потім дала раду: мо
литися що дня до великомуче
ника Трифона, — а тоді все в 
роботі піде добре. у 

Серед робітників (не виклю
чаючи комсомольців) Матрена 
Івановна втішається великії u 
пошанівком. J 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ. 
Феніксвіл, Па. - Між:жер

тводавцями з Листопадового 
Свята має бути: І: Костира і 
М Чайкя по 25 ц. 

Г. Х-, Ню Пори, Н. И. - Ва
ші завваги будуть використані 
на конгресі Обєднання, де ця 
спопва буде порушена основ-
ніше. 

аппаапппаппппппппппппппппо 
УВАГА! УКРАЇНЦІ В JERSEY CITY, N. J.I УВАГА! 
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРОХП І У. Н. ДОМУ 

влаштовується так зване 

" В "JJJ щт^т пг - о 
К 0 Ж Д 0 Г 0 П О Н Е Д І Л К А 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 
181-183 FLEET STREET, JERSEY CITY, N. J. 

Початок в годині 8-мій ввечір. 
35 Нагород до роздання кождого понеділка. 
„Бінґо" є дуже цікава й інтересна забава, тому 

прийдіть, а певно, шо тоді будете приходити кождо
го понеділка. . ЇЇ Комітет. 

ппппапаппапасиаапаспаааппп 

Д А В А Й Т Е К Н И Ж К И 
НА Р І З Д В Я Н И Й Д А Ш О К 

Замовляйте їх у Книгарні „Свободи". Всі 
замовлення будуть опановані в різдвянім 

папері з карткою вашого бажання-
Пишіть по катальог сьогодні. 

" S V O B O D V ; -
33 GRAND ST. (P. О. BOX 348) JERSEY CITY, N. J. 

ДО КРАЮ 

pі n i in 
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛЯРАХ І ТЕЛЕ
ГРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕЙ СВІТА, 
СКОРО І ДЕШЕВО. 
Продаємо шнфкартн яв ad лінії до 
і з краю до Америки. 
Полагоджуемо всі краєві справа дешево 
І після прав краеанх. 
Продаємо і вимінюємо доми I фармя і 
полагоджу б мо ad тутешні справи ре
альностей. 
В кождія справі просимо кождого Україна! в Америці удава
тися в повитих справах до свого українського бюра котрого \ 
властителем від 20 літ' а Антін Пашук. Адреса така: 

ANTHONY D. PASHUCK 
822 N. 8th Street Philadelphia, Pa. 

Volga Accordion Co. 
' (заснований 1919) 

СПЕЩЯЛЬНИЙ РІЗДВЯНИЙ ПРОДАЖ АКОРДНИМ (ГАРМОНІЙ) 
Пяно акордіони, 48 басів, 560 1 вище 
Пяно акордіони, 80 басів, 587.50 і вище 
Пяно акордіони, 41 клявішів, 120 баса, 

5115 1 вище 
Всі вони це найновіші моделі, а та

кож „модерністичні" пяно акордіони. 
Ми є теж спеціалісти в строенню й 

напрані акордіонів. 
Заки купите а корд іон, зайдіть кон

че або напишіть до 29о,з,б 
о к ^ к в VOLGA A GOO RD І ON C O M P A N Y 

4-7902 І 80 AVENUE A, between 5tb A. 6th Su., NEW YORK, N. Y. 
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СВОБОДА, СУБОТА, 19-го ГРУДНЯ, 1636. 

.ні ' і ііГщі'аае ' и ' іГ ' і ; 'Ї'.ЧТТГ ,; ."і" . 

ХОРІ НЕ ПОВИННІ 
В 5 останніх роках, а почував себе зовсім 

хорим і зломаним чоловіком. Недомагання жолуд-
ка і 'внутрішні болі, також дуже прикрі болі в 

' прав.м боці і в крнжах затроювалн 
мені жнгтя і перешкоджали в моїй І \ мені 

шк\ професіин|й роботі. Я шукав пораде 
гатьох лікарів, придержувався їх-

ііх вказівок, заживав багато припн-і ні 
суааних мені ліків. Останній дрктор-
спеціяліст задецидував, що тільки 
прн помочі операції буду1 міг від-

знськатн злоровля. .Мала бути мені внията права 
нирка і витятий виросток яа сліпій кишці. Лікар 
зажидав мойого підпису, а на мій запит відповів, 
що кожна операція є получена з ризиком, отже 
після прана, пацієнт обовязаннй ствердити на пись
мі, що з власної волі піддається операції. 

Я вагався з моїм підписом. Тяжко приходило 
/Мені її молодім віці - з розбитими моїми нерва
ми, кластися на операційний стіл, з якого незнати,, 
як истанеться. В тім часі я вичитав про методу 
д-ра Мілєра і дуже втішився, що є дещо на світі, 
що зможе мене охоронити перед операційним сто
лом. Сейчас я удався до д-ра Мілєра. Я не завівся 
в моїй надії, бо завдяки методі і старанням д-ра 
Mi.it рл мої усі недомагання уступили і почуваю 
себе зовсім здоровим чоловіком. Цим письмом ви-
сказую глибоку вдяку д-рові Мілерові за велику 
річ, ЯКУ для мене-вчинив. 

БРОНИСЛАВ Р. ПУРВІН, 
69 Ann Street, Newark, N. J. 

' ЗДОРОВЛЯ МОЖНА ВІДЗИСЬКАТИ ТАКОЖ БЕЗ і 
". l l l J lEW 
СПЕЦІЯЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ Н Ю Р А Ш А М Е Т Е Р 
МАЄ НЕОЦІНЕНЕ ЗНАЧІННЯ ДЛЯ ВСІХ Щ , 

Від трьох літ я відчував безупинно сильні болі 
в хребті і в правій нозі. Лікарі означили мою хо-
робу назвою сіятіка і на їх поручення я піддався 

операції. Однак після операції болі 
не уступили — нада.тьше я остався 

і хорим чоловіком. Розстроєний дов
гою хоробою і розчарований в надії 
внздоровлення, я вичитав припадко
во в газеті про прнродню методу 
д-ра Мілєра, завдяки якій багато хо-
рих людей відзнекалн здоровля. Сей

час я удався до офісу д-ра Мілєра. і цо кількох. 
нжкях примінення його прнродньої методіГ Я по

дувся усяких попередній бблів і Чуюся тепер 
зовсім здоровий. 

Про мій досвід подаю до відома людям, які 
потребують помочі и лихім здоровлю. Щоби до
відались, як цс оудб зі мною, та Щоби рівнож 
спробували доброї методи д-ра Мілєра, якій я за-
плячую поворот до цілковитого внздоровлення. 

ДЖОРДЖ ЗОФЧАК, 
б C h r i s t o p h e r S t r e e t , C o r t c r e t , N . J . 

Віїсказую Д-ро:;і Мілєрові мою щиру подяку 
іа цінну прислугу, яку вчинив для МОЙОГО BH-

О здоровлення. 
Я часто западала на ріжні при- t 

падкн. жінкам властиві. Лічено мене 
п ріжішй спосіб і посилали мене 
на операцію. Завдяки знаменитій 
природній методі д-ра Мілєра я по
збулася \ сіх давніх недомагань і 

гепер іоосім здоровою і нормальною 

4 'Ачшоштотт9Швп^віФ^штттфі^о9ттШ0ошто^юш аьотя^ь^шл^шЬі'^тігтлоішШ'^ші^^^шт'іішоо^шюішь'А Ц . - :-,7. Г.-. л . Т ^ Г - - - - ,ї fTTT 7 'А',., , ц.' -, " j " ' T Т? 1 ТЯ'ЯТУ. 

І Цей незвичайно чуткий інструмент проникає yd чести 
людського організму І сейчас виказує, де і в чім лежить 
Причина хороби. Болі голови, болі в жолудку 1 кишках, 
недокровність, лараліж, ревматизм, нервозність, колення в 
крижах і колінах, безсонність, брак апетиту, отяжілість, за
гальне ослаблення і почування сталої утоми, усякі недома
гання жінкам властиві, і т . д . — це асе симптоми (знаки) 
хорого організму. Найважиіша річ полягає у тім, щоби 
винайти і усталити остаточну причину, яка витворює і ви
кликує хоробливі симптоми. 

Тому усі, що підупали на здоровлю, без ріжниці, 
чи їх. хороба тревае довго чи коротко, і без ріжниці, 
якою назвою їх хоробу називають — нехай, будуть доброї 
думки. З найгірших припадків можна повернути назад до 
здоровля, коли розізнаеться докладно дійсну, остаточну 
причину хороби. 

Ті, що терплять на так звані ,,невилічимі" або „безна
дійні" недомагання, нехай не попадають в зневіру в рату-
ванню свойого здоровля — але ще раз нехай спробують. 

Будуть трактовані в спосіб відповідний і чесний, бо 
є річчю переконаною, що природні методи є найкраще 
відповідні до відзнекання здоровля. Ті, що терплять на 
недомагання, які м,ржва бачити оком (ради, ревматизм, па-
раліж, і т. д.), також нехай ще раз спробують. 

Не мусять платити за, уевугу, доки не буде наглядно, 
що полекша в їх здоровлю наступила. 

Офіс д-rpa Мілєра посідає інструмент „Нюрокаламетер", 
що виконує так важну ролю при. усталюванню у хорнх 
остаточної причини, яка їх хоробу спричинила. 

ЧУЮ с о є 
жінкою. 

ФІЛЬОМЕРЛ ТРОПЕАН, 
372 Cloumbio Street, , Orange, N. J. 

Я t ч j-іоаік у силі піку, однак безупинні болі j І 
І'блдок, болі u ногад і плечах; недомагання жолуд-
к.і, упертий дишель і безсонні ночі так дуже над-

шариали моє здоровля, що я стра-
. іив охоту до життя і думав, що 
І\ для мене нема вже рятунку. Лікарі 
't приписували мені ріжні ліки, поза-
I тим одні радили мені йти до шцн-

W талю, інші бачили одинокий ряту-
но'к Для мене в операції. Вкінці я і 
попав у цілковиту зневіру щодо 

усього і мучився з дня на дцііь. 
Коли н довідався про д-ра'Мілєра — я зголо

сився до нього з останньою одробиною надії. Це 
була, для мене ціаелцва хвиля. 

Я остався під старанною опікою д-ра Мілєра 
і вже ВІД спмотег початку я-завважав дійсне поліп
шення в моїм здоровлю. Нині я чуюся зовсім здо,-
ровнй і сильний — усі давні недомагання уступили 
і починаю новий період життя. 

TOMJ сердечно дякую" д-рові Мілерові за ве
лику прапю і за і його старання, при помочі яких 
Я Чцдзнськав здоровля. Також я йому дуже вдяч
ний -за цінні поученій і вказівки - про які давніше 
й від нікого не чув — як поступати в будучностн, 
щоби удержатися при грека лій здоровлю. 
,, . МІХАЛ КАПЕЛЬ, 
IQ6 Belmont Avenue, Newark, N. J. 

Через довгі роки я терпів на дуже прикрі болі 
в нргах. За иомічю я г.тядав у докторів у кождім 

місті, де я перебував, в Ьостоні, в 
Ню РІорку і в Нюарку. Дійсну по
міч і кінець в моїх терпіннях при
ніс мені д-р Мілер в Нюарку, вжи
ваючи своєї ттрирояньої методи та 
уділяючи мені свою'незвичайно ста
ранну опіку — 'за ідо'д-рові' Міле

рові в тій дорозі складаю мою щиру подяку. 
ЛЮИ.ДЕНУНО, 

179 Mew Street Скапав. N- З. 

Від ряду літ я терпіла на всякі недомагання 
жолудкові, біль голови, колення в боці. Радилася 

•

лікарів і заживала рркні ліки — ні
чого не помагало. Н уже думала, що 
ніколи не відзиськаю здоровля і що 
не буду сиосібніг сповняти свою до
машню роботу. Одна з моїх знайомих 
порадила мені удатися до /f-pa,' філе
ра. По 6 тижнях опіки д-ра Мілєра 
я відзнськала 'здоровля. Тіриродню 
методу д-ра Мілєра рекомендую хо

рим жіикаи,- що терплять на подібні недомагання, 
як мої. НІ 

Чс-. KWHfl ЧАБАК, 12 Everet PUee, ' ^ ^ щ,щ^ N . j . 

Через довгий час докучали мені прикрі болі 
в плечах і в крнжах. Я не лежав в ліжку, але 

терпін ходячи' і працюючи, так, шо 
життя стало мені незносним. Я ліку
вався у ріжних докторів, якийсь час 
був також у шпиталю — нішо не 
помагало.. 

Допервз метода і опіка Д-ра Мі
лєра принесла, мені полекшу і оста
точну поміч у моїх терпіннях. 

Я зовсім відзиськав здоровля і життя представ
ляє тепер для Мене принаду і вартість. 

ФРАНК РУДОЛЬФ, 
180 Belmont 9venue, . Newsrjt, N. J. 

В останніх роках я сильно підупав на здоров
лю і дуже терпів. БЬлі в крижах І плеЧах — також, 
сталі болі жолудка дуже Мене обезсн.іилн. З' часом 
зробилися так прикрі, що я не міг працювати і 
мусів глядіти лікарської помочі. Я не щадив гро
ша, щоби рятувати здоровля і ралився багато ліка
рів. В однім, місцн було пені сказано, що терплю 
на ревматизм, в другім місцн я довідався, шо моя 
хороба зоветься сіятіка та що крім цього маю 
рани в кишках. Вкінці радили мені удатися до 
шпиталю, тому, шо стан моєї хороби вимагає дов
гого і старанного лікування. 

В останній хвилі — за радою знайомих — я 
удався ще до д-ра Мілєра. Він оглянув мене до
кладно і узяв під свою опіку. Я виконував усі по
ручення д-ра Мілєра і внедовзі всі мої недомагання 
уступили і чую себе здоровим, як давніше перед 
хоробою. 

Це посвідчення пишу і даю мою фотографію 
і власної волі. Почуваюся до вдячн'ости для д-ра 
Мілєра і хотів .би помогти іншим хорим людям, 
подаючи До публичної' відомостн це, що я сам 
досвідний на власній особі. 

ЯН РУДЗІНСКІ, 
Pine Island, N. Y. 

I 
Box 147, 

0 - ' - - - - І - . . . . - Ї . -

ч 

Я дуже терпів від 3 літ т колен
ня в правім, боці і на прикрі болі в 
ЛІВІЯ нозі. 

Усякі способи, яких я уживав, не 
помагали. "Відколи я піддався" ottfifl 
Д-RB Мілєра і його методі - болі 
почали уступати і тепер' почуваю 
себе зовсім здоровим" "оTOBlkbta. 

в. хомшьки^ ч 
2В9 - г ІвіЬ 4Т".М і V ^ f 1 ? " . 8- І: 

У моїй хоробі жолудка і болів в 
правім боці а оставав під опікою 
д̂ ра Лідера - примінюючиЬя до йо
го прнродньої методи. ' 

В недовгім часі я відзчекав здо
ровля і дякую сердечно д-рові МІЛЄ-

• рові за Його вн'амениту працю. 
иасиФ РАЛИГА, 

421 Е. 74Л St, New York pity. 
Мене довго мучили ревматичні болі, заворо

ти голови, жолудкові недомагання і ослаблення 
цілого організму. 

Поради багатьох докторів і вся
кі ліки не помагали. До д-ра Мілє
ра я' зголосилася, Коли вже ледви 
на ногах могла вдержатися/ 

Під опікою д-ра Мідера і завдяки 
його природнім методам я у зглядно 
недовгім часі позбулася тяжкої хо
роби і тепер чуюся зовсім здорова. 

ЕТЕЛЬ ДОРФЛІАН, 
41 HUUide PUce, ' -tfowmrfc, t4. J. 

Ніхто не зможе оцінити працю д-ра Мідера 
ліпше від мене. Я підупала на здоровлю так, що 

власними силами не могла поруша-
тися з місця на місце. Багато док
торів казали мені, що на мою хо
робу нема ради. Прн помочі моєї 
приятельки я вибралася до Нюарку 
до офісу д-ра' Мілєра. По кількох 
тижнях уживання методи д-ра Міл 
ра я відзнськала сили, так; що. усі 
мої знайомі прямо цему не хотіли 
тірити. 

Поручаю д-ра Мілєра всім хорим жінкам; 
ЯОСИФИНА СТАХУРСБКА, 

65 Ea,t 25th Street, ' Bayonne, N. J. 

Я хорувала на жолудок і страшні болі голови 
і ходила під одного доктора до дру
гого. Коли не наступала полекша я 
вже мала намір вибратися на ліку
вання до краю. Тоді я довідалася 
про д-ра Мілєра. Сказав мені, що 
потрафить мене привести до здоров
ая і додержав слова. Сьогодні я зо 
всім здорова жінка і щиро дякую 
д-рові .Мілєрові за його знамениту 
ОПІКУ. 

МАРЯ МУХА, 
108 Lowell Street, Cnrteret, N. X 

Перед роком я запала на незвичайну хоробу. 
Тяжкі болі голови і в околиці жолудка — потіз( 
одна нога опухла мені так, що я не могла ходити. 

Ніякі ліки не помагали, також опера-
ііін-не дала пОлекшГ. В такім стані 
відвезли мене автомобілем - j 80 

І миль до Нюарку - ДО д-ра Мілєра і • 
\\о офісу занесли меис- на руках... • 

Завдяки знаменитій методі і' опіці 
д-ра Мілєра я відзнськала давне здо
ровля. Пухлина з ноги уступила, бо
лі всякі також. Чуюся здорова і силь

на як давніше. 
Подаю мою фотографію і опис моєї тяжкої 

хороби в тій цілн, щоби хорі жінки і чоловіки до
відалися про цінну методуд-ра Мілєра. 

А. ФЕЦУЛА, 
11 Railroad Avenue. ' P o r t Jervit, ti. Y. 

Вибачте незвичайну форму, в якій пишу цих кілька'слів. Це не змен
шує ваги моєї правдивої вдяки, яку висказую д-рові Міле̂ юві. 

' Від кільканзцять літ я вічно мав ДО діла 
з недомаганнями ііа тлі ревматизму. По за-ч 

стосуваннюся до вказівок д-ра Мідера МОГІ 
недомагання уступили і сьогодні життя і світ j 
мають для мене цілком інакший вигляд. 

Рівнож моя жінка долучуеться зі своєю 
подякою. Стало терпіла на анемію так, що в 

останнім році її вага впала до 100 фунтів. Під опікою д-ра Мілєра жінка 
осягнула вагу 150 фунтів і чується тепер зовсім добре., 

ВОЛОДИСЛАВ і ТЗОЛОДИСЛАВА БУКОВСК1, 
65 Skilman Avenue, ' Jersey City, N. J. 

Моя хороба була дуже утяжлива і вперта і здавалося мені, що вже 
ніколи не иідзнськлку здоровля. 

На протязі останніх 5 літ стало я терпіла на болі голо
ви, болі в плечах, на тиснення і колення біля серця і на 
гяжкнй віддих. Я старанно виконувала усі ради і вказівки 
лікарів і всяких уживала ліків — однак без результату. 

Довідавшися про'д-ра Мілєра —- ще раз я порішила по-
npo6)uatH і Ного природньої методи. 

Цим пазом я не завелася в моїх надіях. Завдяки над
звичайній методі д-ра Мілєра і Його старанням - у зглядно недовгім 
часі я позбулася моїх ріжних иедсмдгань і ^відзнськала здоровля. . ' ,\' 

^ МАРІЯЙНА МАЗУРЧ^, 
Ш0 Wilton Avenue, Newark, fC У 

Бе?мпннні болі голови, жолудка і баті в крн
жах. що мучили ЯіМ довгий час -
зробили це, що я став кесяосібннй 
до праці. 

У тяжкім стані я піддався опіці 
д-ра Мілєра "і по кількох неділях при
мінення Його метод я відзиськав своє 
здоровля. 

ІВАН ВЕЧЕРАК, 
45 Congreaa St., Newark, N. J. 

З цілою готовістю і словами щи
рої подяки' посилаю д-рові Мілерові 
мою фотографію за знамениту опіку, 
яку оказав мені в моїй тяжкій недузі. 
"1о 3 неділях ужнванн природньої ме
тоди д-ра Мілєра я цілковито відзи
ськав здоровля. Поручаю д-ра Мілєра 
усім хорим. 

ІВАН КАНАВАЛЬ, 
34 William St., South River, N. J. 

Я терпів дуже тяжко на жолудок І на внутріш
ні болі в околиці кишок. Лікарі означували мою 
хоробу як боляки І рани в кишках. Жолудок мій 

не приймав поживи, часто я вертав 
сейчас, що тільки я зїв. Такий стан 
довів мене до цілковитої нездібності! 
до праці. Я зовсім спав з тіла і без
надійно мучився з дня на' день. На 
пораду мойого приятеля Маліцького 
я удався остаточно до д-ра Мілєра. 
Цс була для мене щаслива, правди

во приятельська порада. Під опікою д-ра Мілєра 
стан мойого здоровля негайно почав поправлятися, 
болі уступили, привернувся апетит, я відзиськав 
вагу і силу до праці. Сьогодні почуваюся зовсім 
новим чоловіком. 

ЕДВАРД М1НКЕВИЧ, 
1235 Weitaside Avenue, Jersey City, N. J. 

Сердечно дякую д-рові Мілерові за 
знамениту прислугу, яка була так ду
же помічна і успішна в моїй прикрій 
недузі. , , 

АНЄЛЯ БАРАН, 
228 BroedVy, Elizabeth, N. J. 
.4 . . . ̂ .. „, . i ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ T r ^ 8 e ^ ^ T ^ ^ e ^ J e 

Від 2 літ я дуже терпіла на жолу-
лудок. Ніякі ліки мені не помагали. 
Іоперва пін опікою д-рн Мілєра я 
ірнйшла знова до здоровая. 

СУЗАННА ВІПАРіЗНЛ. 
147 Leslie Str^t, Nfww-k^ Л ' і . 

:У?"ГГ..Г'. ," , ,,Г І І И І -

34 PARK PUCE, NEWA 
(напроти стації HUDSON TUBES) 

Ш 
PHONE: MITCHEL 2-0773. 

I 

л цгь ТЩФЬШ 
ОФІСОВІ ГОДИНИ: Ц і д б рано де 8 ряечір. Ц неділі і свята за попереднім умовленням. 

Як їхати: В І^юакру усі автобуси з иациссю HUDSON TUBES доїздять впррст до місця офісу; стріт-кари TERMINAL, .доходять один блок від місця 
ДЄ Є офіс. З Ню ЙОРКУ HUDSON TUBES a CORTLAND ST. 20 мінутЧт з 33вулиці і 6 евені,-ЗО мінут. 

іі 
Потішив. f f, 

— То ви програли справу в третій інстанції? 
- Т а к , так , . . . . , . 
— Не гризіться! Всетаки потіштеся, що ви в 

двох^перщих виграли, 

Ручна щінцнни робота, 
-г- Іване, а ви nqro так спух

ли на лиці? 
- Бачите, це руцт робота 

моєї жінки! 

) • На СТАЦІЇ. 
-Бачиш, я говорив тобі, ЩО СПІЗНИМОСЯ до 

поїзду. 
- Р а п т о м спізнили три хвилини, а ти зараз ро-

ібиш таку авантуру! . . . 

•„WWM-mw 
ФіНИШ ПйРГ... 

Недалеко Запорожжя співро
бітник „їїравди'7 відшукав ле-
ґепдарного лстроднього комі-
саря фінансів Пирха, відомого 
з часів громадянської війни НР 
Україні та махнівщини. 

Пирх"— пасічник. Звичайне 
йрго назвище Пороховників. 
Співробітникові „Правди" По
роховників пояснив, як він 
став народнім комісарем фі
нансів: ' 

„У нас відомо було як? Що 
ні день, то нова влада' то білі, 
то червоні, то кат зна,4 які. Ну, 
й постаїіовили мужики свою 
владу мати. Вибрали мене ко
місарем у грошевий управах. 
Бо то - дуже бентежився на
рід у грошевих справах: тут 
тобі й царські, й денікінські, й 
керенки, і советські, а скільки 
якій папірець варт — не роз
береш. Ось я писав на гро
шах: „ця - пуд збіжа", ,шя"-
пів пуда", а деяка навіть де 
фунта не дотягала"... 

Ці написи підтверджував 
підписом: „Пнрх". З цим під
писом гроші нарід приймав по 
ціні збіжжя, як було на дано
му банкноті назначено. На за
пит, чому Пороховників під
писувався „Пйрх", він відпо
вів: . \ ,v'j h 0 п і 

• - - Назвище-- моє довге. 
Всеньке на гроінах:. не""іцщу-\ 
валося. То я коротше писав. 

Порохівників був управите
лем „народньої каси" і' досі 
старанно^ переховує дотичні 
документи. 

— Як не зберігати? Непевні 
часи, можуть і від мене зажа
дати рахунків. 

ч+щ^ітттіїт 
L С. ВГ 
мюівтж шиФшт 

| ПЕРЕСИЛКА РІРОШЕГІ 
ідо всіх країв и омерніднськюс 

ВИРОБЛЮВАННЯ ПРХВгМ 
ДОКУМЕНТІВ, афІдйггІвГг. п. . 

.Асенурацір.домів, щОл\ц.Щгфі-\ 
Звертайтесь на адресу: 

І 8. WITKffl/Ш 
430'Е. 7tb ^ТВІВТ, 
NEW YpRK, N. Y. 

ПОШУКУЮ брат. ГРИНЬКА ГЛА. 
ДІЯ зо села Рудники, повіт І | П і JJ: 
Довший чає йеребуаав в к!, "' 
Хтоб про нього знав, або він ' 
W VOWPfcca До: -
R F D W , HLADY. 
К. І-. Dm 1, Somttoerrille, N. j 

ЙЙТРІБНО дівчини 
до легкої лрмацшьоГроботи к ,. 
Mno4Md М ікяілі вільні Ми'иг! 
СІШТЦ у працьрдавця. Голосі„„гк 
треба в склепі: 1 \; 

BeiStHWUTT AVENUE 
JE83W СПГУ, И. J. 

СТАДУ РОБОТУ д і с т а н с 

ґемтннй кравець, що зйає доб;,. 
фах переробляти, йапраиляти Ж і м!„ 
Й МУ е̂ські Ублак^я, рівнож \ n D j K 

лятн склепом. Мусить умі ГИ І ' 
ін і тикати по англійськн, м ,|.г 

vtaTH свідоцтво характерності, |-
ентись писемно ца так\ адрес п 
W.. Box S46, ivivy City, N. j . 

..U L. 
m '^ШЩЇ"^ 

Першорядне уладження. Мродли 
причини самотности та старих щ 
Бізнес добре, вироблений. 

17 ST. MARK'S PLACE, 
rflEW ІГОПК CITY. 

'НА ПРОДАЖ ДЕЛІКАТЕСЕМ 
І ҐРОСЕРНЯ. 

З важної причини продам сирен 
вироблений бізнес, продам дешево 
для скорого купця. Ренг 518 00 м 
СЯЧНО. 295-а 

634 JAST 13th STREET, 
WEW YORK CITY. 

НА ПРОДАЖ 45-акрова МОЛОЧ
НА ФАнМА, 6 коров, 1 ялівка С\. 
rkfl, 2 коні,'кури, дім Чіа дві родині 
— 5 і iS кімнат, річка, жерельма во-
Дй; Лобре місце для плекання к\рей 
ІІГна S2.7P0. Пншгьі англійською" мо-
вою: ^ |94 і 

І ,- GEORGE JENSEN, 
R- 2, ' Shcrburnc. N. Y. 

; Д-р МИХАЙЛО янкоиич і 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ 

УрядовІ години: 
Від І—3 пополудні і від 6-ЗІ 

нцечір. В неділі згідно з умовою. 
7.18 SO. J7th ST., NEWARK, N. J. 

(netr Sprlrnrtiefd UVMUO 
Tel. Essex 3-4468. 

БОЛІ НІГ 
. Рани на ноглл, ooj^uu ноги, на̂ ' 

бряЮІГ жили, болячі Ноги, ф.тебі-
тіс (запалення жил), напухлі аб" 
болячі коліна чи кісточки і оеа-
матнчяі ногв успішно лікуємо по
шти європейськими методами біі 
рперацц. 

Офісові гояиіга: щоденно вія ? 
до 6. в понеділки і четверги цїі 

L. A. BEHLA 
320 W. 8 6 S t , Mow York City, 

Близько Бродвею. 
ЕВРОЛЕПСЬКЦИ спЕцедціст 

fOBQPHMQ' lipj, ykpAfUCbh,̂  

f Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКЗ і 
j УКРА.'ГМС.ЬКИП л і 'к А Р, І 
І X І Р. У Р Г І А К У Ш Е Р J 

324 Є. ЦіЬ STREET, І 
b e t w e e n 1st and 2nd Areoues , 1 

NEW YORK, N. У. | 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

У рилові годний: рано віл 10 до 
12 нвечгр від в до 8, а в неділі 
І - І ' 4ww віл 10 до 12. 

Д - р С. Ч Е Р Н О В 
(Еаропсйський спеціяліст) 

ГоСТрГ'й Хр'біІІЧНІ НЄД)ТН ЧОЛОВІКІВ І 
•жінок. - Шкіра й кров. 

223 Second Ave., cor. 14 St. N. Y. C. 
Room 14. 

Офісові години: 10-8; неділя 11--1 

Жінка-доктор до обслуги 
Проміні X І флюроскоп 5200. 

!ГТ^ 
Ч О Л О В І Ч І І Ж І Н О Ч 

ЛІКУЮ МОДЕРНИМИ МЕТОДАМИ. 
ВДОВОЛЯЮЧІ И ШВИДКІ ВИСЛІДИ. 

Порадьтеся д-ра 
Зінса в лікуванню 
крори, діікірн і 
нервових недуг, 
Катару і'хронічних 
боляків, Нервів і 
загального ослаб
лення, Шлункових 
І кишкових Недуг, 
ге^ороїдів і інших 
відходовкх забу
рень, Що справля
ють біль та недо-

пдність, люмбага, сіятнкн, невраль-
гії, запалення нервів (кюрайтіс) І 
хронінних ревматичних станів, носа, 
горла, легенів, віддиховнх недуг, пе
чінкових .забурень і інших чоловічих 
і жіночих недуг, а коли маєте які-
пебудь недомагання, иіо їх не розу
мієте, порадьтеся довірочно мене, 
я чаМ усе. виясню. 

Мої ціни умірковаяЦ 
Екзамінадія кровн, лябораторні до
сліди, проміні X teKC), сироватка І 

-^ .влрнскувальш щ^пдввад. 

DR. L. ZIN3 
Поверх 25-літня практика.. 

ПО fart 16 ST. N. Y. 
(МІЖ 4-тою Бвеніар Q Ірвінг Пасік) 

Р0ДИНИ: від 9 mm ДО 7 ввечір. 
В неділі: від 9 рано до Я зполудня. 

ГОВОРИМО ПО УКРАШСЬКИ. 

НЕПРИЯТЕЛЬ РЕВМАТИЗМУ. 
Біль в руках, ногах, 

крнжах, зимно в ногах, 
а поза шкірою як ок 
MypaeJi Лазили. Ті не
дуги уступають по у-
життю "SORKO". Сю-
їк Поштує 54.00. Нале-
мовісгь висилайте ра 
зом з замовленням на 
адресу: "5 

СН. LOZINSKI, Dept. S, 
232S..N. Mulligan Ave., Chicafo, Пі. 
•яшшвшшяаашашаамявшяні 

ІМПОРТОВАНІ УКРАЇНСЬКІ 
И ПОЛЬСЬКІ 

ГРИБИ. 
Люзні 85 н. фунт; на шнурках 51.10 

Дум,?; вибрані ^1.35 Фунт; самі ша
почки 51.75 фунт. Спеиіяльно для 
гросерннків -f Повість - Гриби в 
пачках, в торбинках по тузіні за 75 
ц. Листовні ' замовлення висилаємо 
ГІОЧТОІО На C.O.t); Reliable Mushroom 
Co., 94 Riving ton St.. близько Or-
cfiaW St. 'Now York, N. Y. T 

ORcbard 4-642ft v 
Tel.; 

278,-

Управитель, в^зниціс - Чи 
n щц осранній раз не говорив, 
щоб аи мені більше тут не по
казувалися? v 

Арештований; Бачите, я хе 
са^е .ровррив поліцаєві, та 
він не хотів того навіть і слу
хати! 

II Е Т : р О Я Р Е М А 
•ГКРАЖСЬКИЯ ГІОГРЕБНИК 

^^...ЬПА^ІСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 
" "YORK І ОКОЛИЦЯХ 

а^а Б. 7Ш STREET, 
NEW YORK, R T. 

Tal. OrcUrd 4.ХМ4 

BRANCH OFFICE ft CHAPEL" 
7p7 PROSPECT AVENUE 

(•or. E- 156 St.), BRONX, И.Т, 
Sal. LWlMr 4-1BM. 

С В І Й Д О С В О Г О ! 
І Одинокий український погребник 
і в околиці Перт Амбой І Картерет 

Ті-Дж. 

SAMUEL P. КДНАІ, 
І 433 STATE S b , ?of. WASHINGTON 

PERTH AMBOY, PL J. 
Телефон: P. А. 4-4В4в. 

І Чемне ббсдут^--Уаітртовда1 иівв. ^ . . - . . S . - - Ш . . . М „ , , . . j " ' l ' f f 


